
Załącznik nr 4 do SIWZ
UMOWA

NA ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH

zawarta w dniu…………………….. 2012 r. w Ostrowi Mazowieckiej 
pomiędzy:
Miejskim Przedszkolem Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Batorego 16 zwanym dalej 
Zamawiającym reprezentowany przez:
Danutę Żyjewską  - dyrektora Przedszkola 
Przy kontrasygnacie Iwony Nowak – głównej księgowej
a
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Zwanym dalej Wykonawcą,
Na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr………… z dnia ……….2012 
r.

§ 1
Przedmiot umowy

1.  Przedmiotem  umowy  jest  świadczenie  usług  cateringowych  dla  35  dzieci  6-cio  letnich 
uczęszczających do Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej do oddziału znajdującego 
się w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej przy Partyzantów 29.
2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załączona do niniejszej umowy Specyfikacja 
Istotnych Warunków Zamówienia.
3.  Integralną częścią umowy jest  oferta Wykonawcy złożona w toku postępowania  o zamówienie 
publiczne oraz dokumentacja przetargowa, w oparciu o którą została złożona oferta.

§ 2
Obowiązki stron

1. Obowiązki Zamawiającego.
1 Sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją przedmiotu umowy.
2.Wszelkie sprawy organizacyjne związane z bezpośrednim wydawaniem posiłków dzieciom 
korzystającym z usług przedszkola.
3. Zapłacenia Wykonawcy umówionej ceny.

2. Obowiązki Wykonawcy.
1. Świadczenie usługi cateringowej na rzecz Zamawiającego z zachowaniem warunków określonych 
w SIWZ oraz niniejszej umowy.
2.Współpraca z przedstawicielami Zamawiającego.
3. Przygotowanie posiłków dla 35 dzieci w wieku przedszkolnym, uczęszczających do przedszkola w 
roku szkolnym 2012/2013 według norm żywieniowych określonych przez Instytut Matki i Dziecka.
4.  Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  zachowania  diet  pokarmowych  w  zależności  od 
indywidualnych potrzeb dzieci.
5. Ilość posiłków będzie się zmieniać w zależności od frekwencji dzieci. Wykonawca zobowiązany 
będzie  zapewnić  ilość  posiłków  zgodną  z  zapotrzebowaniem  złożonym  na  dany  dzień  z 
uwzględnieniem próbek posiłków przechowywanych na terenie placówki.
6.  Posiłki  wykonawca  dostarczać  będzie  własnym  transportem  w  specjalistycznych  termosach 
gwarantujących  utrzymanie  odpowiedniej  temperatury  oraz  jakości  przywożonych  potraw.  Środek 
transportu musi być dopuszczony decyzją właściwego inspektora sanitarnego do przewozu posiłków 
dla potrzeb zbiorowego żywienia dzieci.
7. Jadłospis układany będzie przez Wykonawcę na okres 10 dni i dostarczany Zamawiającemu do 
wcześniejszego zatwierdzenia. Wszelkie zmiany w jadłospisie sugerowane przez Zamawiającego będą 
wiążące dla Wykonawcy.
8. Dzienny jadłospis obejmuje:



a) śniadanie: zupa mleczna lub potrawy mleczne i mleko – pochodne, kanapka, herbata;
b) obiad: zupa, drugie danie i surówka, kompot lub napój;
c) podwieczorek: kanapka lub słodka bułka (ciasto) lub desery mleczne, owoce, herbata lub napój 
mleczny.
9. Kalkulacja cenowa obejmuje swoim zakresem dania mięsne, dania półmięsne i dania jarskie.
10.Posiłki będą serwowane z zachowaniem cyklu:
a) godzina 8.30 – 8.45 – dostawa śniadania do przedszkola;
b) godzina 11.30 – 11.45 dostawa obiadu do przedszkola, odbiór naczyń po śniadaniu
c) godzina 14.45 – 15.00 – dostawa podwieczorku, odbiór termosów i resztek obiadowych.
11. Do obowiązków Wykonawcy realizowanych za pomocą personelu własnego należy:
a) porcjowanie i wydawanie posiłków woźnym oddziałowym;
b) dokonywanie comiesięcznych rozliczeń z Zamawiającym za dostarczane posiłki.

§ 3
Terminy wykonania

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie: 1.09.2012 – 30.06.2013 r. 
z  uwzględnieniem  dni  ustawowo  wolnych  od  pracy  przewidzianych  w  harmonogramie  pracy 
przedszkola.

§ 4
Wynagrodzenie

1.Za wykonanie i dostarczenie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 
w następujących wysokościach:
1.1. Dzienna racja żywieniowa dla jednego dziecka przedszkolnego:
a) netto …………… zł. (słownie: …………………………………………………………)
b) VAT ……………. zł. (słownie: …………………………………………………………)
1.2. Koszty dziennego przygotowania posiłku dla dziecka przedszkolnego 
a) netto ………… zł. (słownie: ……………………………………………………..)
b) VAT ………….. zł. (słownie: ……………………………………………………)
2.  Strony  ustalają,  iż  ceny  określone  w  ust.1  mogą  wzrosnąć  wyłącznie  w  przypadku  zmiany 
ustawowej stawki podatku VAT.
3. Strony umowy ustalają miesięczny tryb rozliczeń. Wystawiana będzie faktura na koniec każdego 
miesiąca  kalendarzowego,  uwzględniająca  dzienne  racje  żywieniowe,  oraz  koszty  przygotowania 
posiłku w minionym miesiącu.
4.  Do  faktury dołączana  będzie  szczegółowa specyfikacja  określająca  ilość  i  rodzaj  wydawanych 
posiłków.
5.  Zapłata wynagrodzenia następować będzie przelewem,  z rachunku Zamawiającego na rachunek 
Wykonawcy wskazany na  wystawionej  fakturze,  w terminie  14 dni  od  daty otrzymania  jej  przez 
Zamawiającego.
6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień wydania dyspozycji  przez Zamawiającego do obciążenia jego 
rachunku na rzecz rachunku Wykonawcy.
7. Za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia, Wykonawcy przysługują odsetki w wysokości ustawowych, 
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

§ 5
Kary umowne

1. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę niniejszej umowy 
zapłaci on Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
1) z tytułu niewykonania przez Wykonawcę umowy – w wysokości 2.000 zł.
2) za rozwiązanie umowy z winy Wykonawcy lub rozwiązanie umowy przez Wykonawcę z przyczyn, 
za które Zamawiający nie ponosi winy – 2.000 zł.;
3) za każde stwierdzone obniżenie wartości kalorycznej lub pojemności posiłku – w wysokości 1.000 
zł.
2.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  potrącenia  kar  umownych  z  wynagrodzenia  należnego 
Wykonawcy oraz dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych.



3.  Zamawiający  ma  prawo  rozwiązać  niniejszą  umowę  w  trybie  natychmiastowym  w przypadku 
stwierdzenia naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy.
4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej , że wykonanie zamówienia nie leży 
w interesie publicznym , czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający 
może odstąpić od umowy.  W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 6
Zmiana umowy

Zmiana postanowień zawartej umowy może być dokonana za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w 
formie  aneksu  do  umowy,  pod  rygorem  nieważności  takiej  zmiany.  Zmiany  nie  mogą  naruszać 
postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

§ 7
Odstąpienie od umowy

1.Każda ze stron może wypowiedzieć niniejsza umowę z zachowaniem miesięcznego okresu 
wypowiedzenia.
2. Obie strony mogą rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego 
naruszenia jej postanowień.

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku rażącego naruszenia jej 
postanowień (a w szczególności ustaleń w § 2 ust. 2

§ 8
Postanowienia końcowe

1. Ewentualnie spory,  wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy,  strony zobowiązują się 
rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą 
rozstrzygane przez Sąd Gospodarczy, właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu cywilnego  i ustawy o zamówieniach publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych 
ustaw.
3. Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 
jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający Wykonawca


